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D. 17. marts 2016 

 

Høringssvar vedr. forslag om nedlæggelse af Tværfaglig Enhed 

 

Medarbejdere fra Tværfaglig Enhed har behandlet et af de alternative besparelsesforslag vedrørende ned-

læggelse af Tværfaglig Enhed og har følgende bemærkninger.  

 

Nedlæggelse af Tværfaglig Enhed vil betyde at: 

 Børnene bliver de store tabere, da ikke alle får realiseret deres potentialer tidligt nok. Dette kan få 

betydning for deres muligheder fremadrettet i livet. 

 De 15 % af alle børn, som dagtilbuddene indtil nu ikke når, får ikke det løft, som intentionen er 

med børne- og ungepolitikken.  

 Opkvalificeringen af sundhedsplejerskers og det pædagogiske personales forudsætninger for at 

opspore børn med begyndende udfordringer tidligere, stopper igen og bredes ikke ud.   

 Færre børn vil få glæde af den viden Aarhus Kommune har givet 30 ansatte, indenfor relationsdan-

nelse, sprog og motorik.  Områder som på den lange bane kan have en forebyggende effekt i for-

hold til ulighed i sundhed. 

 Den særlige tværfaglige indsats går tabt. Det vil sige, at sundhedsplejersker og det pædagogiske 

personale også har mistet muligheden for et tværfagligt løft og opkvalificering af handlekompeten-

cer og opsporingsmuligheder. 

 30 engagerede og velkvalificerede medarbejdere i den tværfaglige enhed er kommet i klemme i 

deres ansættelse i Aarhus Kommune. 

 Nedlæggelse af den tværfaglige enhed kan skabe usikkerhed om, om nye tiltag under udvikling kan 

spares væk. Denne bekymring forventes at have negativ betydning for om dygtige, kvalificerede 

medarbejdere fremover vil søge ind i lignende projekter/indsatser. 

 

Vi er stolte af at være ansat i Aarhus Kommune. Dog er det helt ude af trit med den visionære og ambitiøse 

børne- og ungepolitik at nedlægge Tværfaglige Enhed. Ved at gøre dette signalerer Aarhus Kommune, at 

man ikke prioriterer den tidlige forebyggende og tværfaglige indsats. Derfor anbefaler vi, at man bibeholder 

den tværfaglige enhed.  
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Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik – den professionelle platform 

Med vores sundhedsfaglige og pædagogiske baggrunde har vi flere gode grunde til at være stolte af at være 

ansat i Aarhus Kommune - herunder visionerne og missionerne i den nye børne- og ungepolitik (2015), som 

danner grundlag for vores professionelle arbejde med børnene. Som det fremgår af følgende uddrag fra 

børne- og ungepolitikken, så indeholder politikken en række særlige fokuspunkter, herunder 1) forebyg-

gelse og rettidig, tidlig indsats og 2) vigtigheden i at gribe til handling ved begyndende bekymring hos et 

barn/en ung med det formål at understøtte børn og unges trivsel, udvikling og læring.  

 ”Alle børn og unge, der vokser op i Aarhus, skal have mulighed for at realisere deres personlige, so-

ciale og faglige potentialer” (s. 8).  

”Samtidig skal der følges op på, om kommunens tilbud reelt er for alle, og på om vi lykkes med ind-

satserne” (s. 9). 

 ”Som byråd mener vi, at Aarhus Kommune skal blive endnu bedre til at give det enkelte barn eller 

ung, hvad netop han eller hun har brug for. Der er både viden om og erfaringer med, hvad der vir-

ker” (s. 9). 

 ”For at nå målene for børnene og de unge skal vi som kommune gå nye veje med afsæt i det, der 

virker”. ”Samtidig skal vi sikre, at de nødvendige kompetencer til at løfte opgaverne er til stede i or-

ganisationen. Vi skal derfor både tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere” (s .11).  

 ” Aarhus Kommune vil sætte tidligt og målrettet ind, så børn og unge sikres en plads i fællesskabet, 

også når det er vanskeligt. Derfor skal medarbejderne have fokus på at se begyndende vanskelighe-

der tidligt” (s. 13).  

” Sundhedsarbejdet i Aarhus udvikles i et tværfagligt og tværgående samarbejde, hvor børn og unge 

og deres forældre er de centrale aktører” (s.14). 

 

Vi er stolte af at være en del af en kommune, som formåer at tænke ud af boksen og have ambitioner om 

at gøre en forskel for kommunens børn og unge gennem nye måder at tænke og arbejde på som i etablerin-

gen af den tværfaglig enhed. 

 

Hvorfor satse på tidlig indsats? 

Aarhus Kommune har en ambition om at satse på tidlig indsats som langsigtet strategi. Dette skyldes, at 

forskningen peger på, at jo tidligere der sættes ind med indsatser, jo større er gevinsten både for den en-

kelte og for samfundsøkonomien, idet tidlige indsatser ikke alene forbedrer den enkeltes opvækstvilkår, 

men også mindsker risikoen for, at den enkelte efterfølgende overgår til et liv på overførselsindkomst i vok-

sentilværelsen. Fx har James J. Heckman, amerikansk økonom og nobelpristager, bevist, at det er en langt 
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bedre forretning for samfundet at investere i de helt små børns udvikling fremfor at vente til skolealderen 

(Mandag Morgen 11.03.16, Jens Reiermann). 

 

I KLs projekt ”Tidlig indsats gør en forskel (2008-2010), der involverede ti kommuner, blev følgende erfarin-

ger fremhævet: 

 Indsatsen vil ofte være mere effektiv, hvis den rettes mod relationer og samspil i gruppen i stedet 

for direkte mod det enkelte udsatte barn. 

 En tværfaglig indsats rettet mod børnene i tilbuddene er mere effektiv end at trække børnene ud af 

de sammenhæng, de indgår i. 

 

Forskningen peger på, at børns kognitive, sproglige, sociale og emotionelle stimulering har stor betydning 

for barnets videre udvikling og påvirker derfor barnets sociale position i voksenlivet. En ikke optimal stimu-

lering i den tidlige udvikling har indflydelse på barnets fysiske og mentale sundhed senere i livet, hvilket kan 

påvirke kommunens 95% målsætning. 

 

Ved at nedprioritere tidlig indsats – gennem nedlæggelse af Tværfaglig Enhed - kan man argumentere for, 

at de forventede effektiviseringsbidrag i 2017 og 2018 på hhv. 7 mio. kr. og 16 mio. kr. ikke frigives og at 

der på sigt skal findes endnu flere penge. Disse investeringer til oprettelse af tidligt indsats blev iværksat i 

et samarbejde mellem Børn- og Unges fællesfunktioner og dagtilbud, skoler og FU tilbud (Bilag 1.  Forslag til 

effektiviseringer via investeringer i tidligere, mere forebyggende indsatser i Børn og Unge 2016-2018. D. 25. 

marts 2015) 

 

Tværfaglig Enhed – samskabelse og samarbejde 

På baggrund af krav om budgetreduktioner besluttede byrådet - med bredt politisk flertal – i forbindelse 

med budgetforliget for 2015-2018 at afsætte 8,5 mio. kr. årligt til en styrket tidlig indsats i dagtilbud. Det 

var således de tilbagevendende budgetreduktioner, der satte gang i nytænkning af indsatser med henblik 

på at lave en ny indsats, der på sigt hjælper børnene tidligere i livet samt frigiver økonomiske midler. 

 

Tværfaglig Enhed blev etableret i august 2015 og er sammensat af 12 sundhedsplejersker og 18 pædagoger, 

som har til formål at arbejde systematisk med opkvalificering af opsporings- og handlekompetencer på 0-6 

årsområdet. Tværfaglig Enhed er organiseret i seks teams og er forankret både i den lokale praksis i sund-

hedsplejen og dagtilbuddene, samt i den tværfaglige enhed. Det er således erfarne og veluddannede fag-

personer, som har stort kendskab til den aktuelle, lokale praksis.  
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Tværfaglig Enhed har været i drift siden november 2015 og samarbejdet med et dagtilbud i en prøveperi-

ode (½ år). Dette for at de seks nysammensatte teams, med en palet af kompetencer, sammen kunne op-

bygge et solidt fagligt fundament i samarbejde med ét samlet område for senere at spredes ud over hele 

Aarhus. Der var flere interesserede områder og valget faldt på Område Grenåvej Vest. Gennem samarbej-

det er der blandt andet blevet produceret et indsatskatalog (se vedhæftet). I prøveområdet har der været 

stor efterspørgsel på enheden, hvilket har mundet ud i 20 forløb i vuggestuer og børnehaver under Grenå-

vej Vest. Herudover har de institutioner, der har afgivet medarbejdere til enheden, ligeledes fået tilbud om 

at samarbejde med enheden. Her har der igangsat i alt 9 forløb. 

 

Sideløbende med prøveperioden har enhedens leder i fællesskab med en medarbejder fra Tværfaglig En-

hed aflagt dialogmøder i de enkelte dagtilbud i resten af byen og herigennem oplevet en stor interesse i at 

samarbejde med enheden. Pr. 1. marts er det derfor blevet besluttet at åbne op for, at resten af kommu-

nens dagtilbud kan henvende sig.  

 

Indsatsen består i et direkte samarbejde mellem medarbejdere fra det team, som er tilknyttet institutio-

nens område (en sundhedsplejerske og en pædagog) og den enkelte institution. Hvert forløb tilrettelægges 

efter institutionens behov, men det unikke ved enhedens arbejde og det der adskiller indsatsen fra andre 

indsatser i Børn og Unge er, at samarbejdet foregår over en periode (3-6 måneder). I forbindelse med et 

forløb kan enheden igangsætte forskellige metoder i arbejdet, herunder mindmapping (en metode til at 

opspore og indkredse udfordringen), videofilmning af den pædagogiske praksis, vejledning, afprøvning af 

ny praksis og opfølgning. Gennem vores arbejde i Tværfaglig Enhed tager vi følgeskab med personalet og 

faciliterer processer i dagtilbuddene. Vi oplever, at vi i afdelingerne kan samskabe metoder ”på kanten af 

plejer” og alternative tilgange, når personalet står over for udfordringer i forhold til børn, børnegrupper og 

egen pædagogisk praksis. Dette skaber et løft, som langsomt og grundigt vil implementeres rundt omkring i 

de århusianske dagtilbud. 

 

Hensigten er således at øge den enkelte medarbejders handlemuligheder i forhold til tidlig opsporing og 

imødekomme børns udfordringer i forbindelse med relation/tilknytning, motorik, sprog, inklusion, ro-

busthed og forældresamarbejde. Tværfaglig Enhed skal med denne langsigtede indsats hjælpe de 15 % af 

alle børn, som vi som kommune indtil videre ikke har kunnet hjælpe (jf. Balvigs forebyggelsestrekant) samt 

de 15 % af afgangselever i folkeskolen, som i dag ikke opnår karakteren 02 i dansk og matematik (jf. Kvali-

tetsrapporten for Børn og Unge, 2015). 
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Det er vigtigt at pointere, at dagtilbuddene ikke har udgifter i forbindelse med rekvirering af Tværfaglig En-

hed og de får midler til vikardækning, når vi tager deres tid. Vores indsats er for Aarhus Kommune en øko-

nomisk billig indsats, som har stor effekt for børnene. 

 

Tværfaglig Enhed – positive erfaringer 

Vi har desværre ikke eksisteret længe nok til at kunne fremvise tal, der viser vores nytte og effekt. Men 

på den korte tid Tværfaglig Enhed har eksisteret, har vi allerede fået flere positive tilkendegivelser. 

 

Pædagogiske ledere og personale er begejstrede: Vi har holdt statusmøde med dagtilbudsledere og et ud-

snit af pædagogiske ledere fra prøveområdet og der er mange positive tilbagemeldinger! Ikke en eneste 

justering, men kæmpe ros til enheden, indsatskataloget og processen. På mødet kom følgende positive til-

bagemeldinger:  

 Samskabelse i processerne ude i driften = det virker. 

 Sætter lys på det der skygger for personalet i hverdagen – blinde pletter. 

 Antallet af besøg virker godt – tilrettes efter behov. 

 Indsatskatalog – praksisnært og rigtig brugbart opslagsværk. 

 TVE hjælper med opsporing af tidlige varianter af tegn på mistrivsel der uden indsats kan udvikle sig 

negativt. 

 God styring af opstartsmøder – metoder (mind-map) stærkt kommunikativt for hele afdelingen. 

 

I forbindelse med en af enhedens første opgaver fik vi - i fællesskab med det pædagogiske personale - ind-

kredset problematikken og fik i den forbindelse en tilkendegivelse af, at vi på kort tid har været med til at 

sætte nye processer i gang, som personalet aldrig selv havde haft mulighed for samt tid og ressourcer til at 

komme ind til kernen af og bevæge sig videre fra.  

 

Vi har mødt en pædagogisk leder, der var skeptisk overfor, hvad Tværfaglig Enhed kunne tilbyde, som de 

ikke selv i forvejen kunne. Efter samarbejde med institutionen tilkendegav samme leder, at hun og instituti-

onen nu kunne se og mærke, at samarbejdet, indspark og indsatsen fra Tværfaglig Enhed gav enorm god 

mening. Effekten af, at vi kommer udefra med nye fagligt stærke øjne, kan gøre en kæmpe forskel, som gi-

ver grobund til en forebyggende forandring langt ind i fremtiden.   
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Spontane udtalelser efter tilbagemeldinger: 

 ”Hold da op – sikke meget hjælp vi får, vi bliver […] dygtige til det her – og vi får prøvet nogle ting 

af, som de andre ikke får mulighed for.….” 

 ”Hvor bliver vi kloge, hva? Kan I mærke det? Jeg kan mærke det! Jeg kan mærke, at det bliver inte-

greret i mig, når vi får eksempler på.”  

 

Som vi indledte med i dette hørringsbrev, så er vi stolte af at være ansat i Aarhus Kommune. Dog er det helt 

ude af trit med den visionære og ambitiøse børne- og ungepolitik at nedlægge Tværfaglige Enhed. Ved at 

gøre dette signalerer Aarhus Kommune, at man ikke prioriterer den tidlige forebyggende og tværfaglige 

indsats. Derfor anbefaler vi, at man bibeholder Tværfaglige Enhed.  

 

Med Venlig hilsen 

Medarbejdere i Tværfaglig Enhed 

- Laura Katborg, pædagog 

- Heidi Nellemann, pædagog 

- Marlene Tarpgaard, pædagog 

- Tove Skov Jensen, pædagog 

- Ann S. Rasmussen, pædagog 

- Henriette Lage, pædagog 

- Ane Gulmann, pædagog 

- Connie Schou, pædagog 

- Betty Christensen, pædagog 

- June Nielsen, pædagog 

- Gitte Jensen, pædagog 

- Helle B. Hansen, pædagog 

- Lone Pedersen, pædagog 

- Susanne Sortberg, pædagog 

- Miriam Honoré, pædagog 

- Mette Mikkelsen, pædagog 

- Charlotte Sørensen, pædagog 

- Tove Bønnelycke, sundhedsplejerske 

- Lillian Thusgaard, sundhedsplejerske 

- Lotte Lahn, sundhedsplejerske 



7 
 

- Rikke Bossen, sundhedsplejerske 

- Tina Schjødt, sundhedsplejerske 

- Ann-Britt Lehrmann, sundhedsplejerske 

- Hanne Falk, sundhedsplejerske 

- Karin Kessel, sundhedsplejerske 

- Jeanette Corneliussen, sundhedsplejerske 

- Anne Houmann, sundhedsplejerske 

- Ann Berit Hiltmar, sundhedsplejerske 

- Sif Møller, sundhedsplejerske 

 

 


